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Assunto:  Ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como dos 
respetivos documentos de suporte, agendada para o dia 03 de julho de 2017.  

 

Serve a presente para, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 53º, Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, dar conhecimento a V.Ex.ª da ordem do dia da reunião, agendada 

para o dia 03 de julho de 2017, pelas 10:00 horas, bem como dos respetivos documentos de 

suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 
 

1. Apreciação e votação da ata n.º 13/2017, relativ a à reunião ordinária de 19 de junho de 
2017. 
  
2. Período antes da ordem do dia.  
 
3. Período da ordem do dia 
 
1. Tarifa Social de Água. 
 
2. Anulação das guias de receita emitidas em nome de José Francisco Gonçalves Cerqueira 
referente ao pagamento da taxa mensal de conservação do Prédio Albino Fidalgo II, por nunca 
ter utilizado a referida habitação. 
 
3. Alteração ao protocolo assinado com a Associação Cultural de Parafita.  
 
4. Pedido de apoio financeiro formulado pelo Grupo Desportivo e Cultural de Salto, destinado a 
apoiar as despesas com a organização do Torneio de Futsal. 
 
5.Pedido de apoio financeiro formulado pela freguesia de Sarraquinhos, destinado a apoiar as 
despesas com a beneficiação de caminhos. 
 
6.Pedido de apoio financeiro formulado pela União de Freguesias de Montalegre e Padroso, 
destinado a apoiar as despesas com a organização do Torneio de Futsal. 
 
7. Pedido de apoio financeiro formulado pela Santa Casa da Misericórdia de Montalegre, 
destinado ao pagamento de trabalhos a mais e outras obras obrigatórias na Unidade de 
Cuidados Continuados. 
 
8. Operação Urbanística – Pedido de Licenciamento com projeto de arquitetura, sito no lugar 
do Freixieiro – Vila da Ponte / Requerente: Luísa Gervásio Rodrigues. 
 
9. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. Filipe José Rua 
Moura, residente na rua Capela, nº 14, Antigo de Sarraquinhos, destinado a permitir a 
instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
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10. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. João Manuel 
Miranda Lima,c.c herança de, residente na rua Carril, nº 4, Viade de Cima, destinado a permitir 
a instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
11. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. Manuel Rua Lucas, 
residente na rua do Forno, nº 2, Arcos, freguesia de Cervos, destinado a permitir a instalação e 
funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
12. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. José Rodrigues 
Dias, residente na rua da Fonte, nº 8, Castanheira, freguesia de Châ, destinado a permitir a 
instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
13. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. António Dias 
Moura, residente na rua Santo, nº 1, Gralhós, freguesia de Châ, destinado a permitir a 
instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
14. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pela Sra. Albertina 
Rodrigues Miguel Cachandola, cabeça de casal da herança de ,  residente na rua dos 
Caldeireiros, nº 14, Pitões das Júnias, destinado a permitir a instalação e funcionamento de 
atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
15. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pela Sra. Maria Pires 
Esteves Mourão, residente na rua do Rigueiro, nº 3, Outeiro, destinado a permitir a instalação e 
funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
16. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pela Sra. Júlia natividade 
Fernandes Barroso Pereira Jorge, residente na rua da Capela, nº 2, Linharelhos, Salto, 
destinado a permitir a instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 
165/2014, de 5/11). 
 
17. Empreitada de “Requalificação da Escola B/S Dr. Bento da Cruz” – Abertura de 
procedimento por concurso público urgente e aprovação das peças do procedimento. 
 
18. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de aquisição de serviços de fornecimento de refeições para os alunos do pré-escolar e 
primeiro ciclo do ensino básico a frequentarem os estabelecimentos de ensino do concelho de 
Montalegre, para o ano letivo de 2017-2018.DAGF Nº 68/2017. 
 
19. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
20. Resumo diário da tesouraria n.º 124/2017 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
21. Loteamento Industrial de Montalegre – 2ª fase – Reserva do Lote nº 33. 
 
22. Loteamento Industrial de Montalegre – 2ª fase – Reserva do Lote nº 34 
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23. Loteamento Industrial de Montalegre – 2ª fase – Reserva do Lote nº 39 – Prorrogação do 
prazo. 
 
24. Loteamento Industrial de Montalegre – 2ª fase – Reserva dos Lotes nº 49, 50, 51 e 52. 
 
25. Prédio Albino Fidalgo II – Alteração de taxa de conservação e manutenção em que é 
requerente Jorge Manuel Fernandes Pires. 
 
26. Venda de habitações a arrendatários no Bairro Albino Fidalgo, Montalegre ``a Sra. Paula 
dos Anjos Fernandes. 
 
27. Aquisição de parcela de terreno para Ampliação do Arranjo das Margens do Cávado em 
Montalegre. 
 
28. EHATB,EIM,SA. Relatórios de Execução Orçamental 1º trimestre 2017. 
 
 
 Montalegre, Paços do Concelho, 29 de junho de 2017 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 
 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 

 Manuel Orlando Fernandes Alves 
 
 
 
 


